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ДОВІДКА ПРО РОБОТУ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ
АЛЄКСЄЄВА СЕРГІЯ ОЛЕГОВИЧА
(ЮРИДИЧНА ЧАСТИНА)
(2014 - 2016 РОКИ)
27 листопада 2014 р. – набуття депутатських повноважень, обраний по загальнодержавному
багатомандатному округу, ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА”.

Посади у Верховній Раді України
• Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя
• Заступник члена Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї ЄС - Східні сусіди (ПА
ЄВРОНЕСТ)
Результат: За ініціативи С. Алєксєєва до Резолюції «Про військову агресію Росії проти України і термінову необхідність
мирного вирішення конфлікту» (підтриманої Європарламентом та парламентами п’яти країн Східного партнерства),
увійшло важливе положення про необхідність відшкодування через міжнародні судові інституції шкоди, заподіяної
внаслідок незаконної анексії Криму Російською Федерацією.
• Член Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань перевірки фактів порушень під час проведення
повторного голосування на виборах Криворізького міського голови 15 листопада 2015 року
Результат: Під час роботи комісії здійснював перевірку рішень, дій та бездіяльності Центральної виборчої комісії,
Криворізької міської виборчої комісії Дніпропетровської області, Жовтневої, Дзержинської, Довгинцівської, Інгулецької,
Саксаганської, Тернівської та Центрально-Міської районних у місті Кривому Розі виборчих комісій Дніпропетровської
області, які призвели до порушень виборчого процесу під час проведення повторного голосування на виборах
Криворізького міського голови 15 листопада 2015 року. Результатом роботи комісії було зняття соціальної напруги в
територіальній громаді Кривого Рогу.
• Заступник керівника групи з міжпарламентських зв’язків з Швейцарською Конфедерацією
Результат: Відбулося дві зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Швейцарії в Україні Гійомом Шойрером. У
вересні 2016 року відбулась зустріч з головою Національної Ради Швейцарії Крістою Марквальдер, яка перебувала з
офіційним візитом у Києві.
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• Член групи з міжпарламентських зв’язків з Державою Ізраїль.
Результат: В рамках роботи групи входить до складу робочої групи з опрацювання окремих положень Імплементаційного
протоколу до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування
українських працівників в окремих галузях ринку праці Держави Ізраїль.
• Співголова групи з міжпарламентських зв’язків з Італійською Республікою
Результат: ініціював розробку Меморандуму про співробітництво між Верховною Радою України та Палатою депутатів
Італійської Республіки, як Співголова Депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з
Італійською Республікою.
За активної участі міжпарламентської групи дружби та безпосередньо Сергія Алєксєєва у грудні 2016 року у Києві
на Володимирській гірці до 750-триріччя Данте Аліг’єрі було відкрито пам’ятник цьому видатному поету. Участь у
заході брали Київський міський голова Віталій Кличко та Надзвичайний та Повноважний посол Італії в Україні Фабріціо
Романо. Кроком у відповідь у Флоренції заплановано встановити пам’ятник нашому Кобзареві.

В рамках роботи групи відбулися зустрічі з новопризначеним Надзвичайним та Повноважним Послом Італії в
Україні Давіде Ла Чечіліа, де обговорювалися подальші плани щодо роботи групи з міжпарламентських зв’язків з
Італійською Республікою.
•
•
•
•

Член групи з міжпарламентських зв’язків з Федеративною Республікою Німеччина
Член групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща
Член групи з міжпарламентських зв’язків з Австрійською Республікою
Член групи з міжпарламентських зв’язків з Австралією
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Посади в інших органах
• Член Конституційної комісії (робоча група з питань правосуддя та суміжних правових інститутів, робоча група з
питань децентралізації).
Результат: Брав участь у розробці Проекту Закону про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя), який
вступає в дію 30 вересня 2016 р., та Проекту Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації
влади), попередньо схваленого Верховною Радою України після отримання висновку Конституційного Суду України.
• Член Ради з питань судової реформи - консультативно-дорадчого органу при Президентові України.
Результат: Брав участь у розробці Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд», яким внесено
зміни до законів «Про судоустрій і статус суддів» (викладено в новій редакції), «Про доступ до судових рішень»,
«Про Вищу раду юстиції», Кодексу адміністративного судочинства України, Кодексу України про адміністративні
правопорушення, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України,
Кримінального процесуального кодексу України. Судова реформа сприяла відновленню довіри громадян до судової
системи, посиленню авторитету судової влади, удосконаленню роботи судової системи та функціонуванню її органів.
Статистика законодавчої роботи
За даними реєстрації за допомогою електронної системи був присутній на 96 % пленарних засідань Верховної
Ради України.
Подав понад 300 депутатських звернень та 5 депутатські запити.
В порядку законодавчої ініціативи подав на розгляд Верховної Ради України 79 проекти законів і постанов.
Серед них ОСНОВНИМИ ПРОЕКТАМИ є такі як:
• Про внесення змін до статті 124 Конституції України (щодо визнання положень Римського статуту);
• Про реструктуризацію боргів фізичної особи або визнання її банкрутом;
• Про необхідність збору та систематизації доказів агресії Російської Федерації та терористичних організацій “ДНР”
і “ЛНР” проти України;
• Про внесення змін до Закону України “Про третейські суди” щодо приведення його у відповідність із вимогами
міжнародних правил арбітражу;
• Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності
за самовільне розміщення тимчасових споруд;
• Про медіацію.
• Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України (щодо розгляду справ за участю присяжних);
• Про Конституційний Суд України.
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14 законопроектів прийнято Верховною Радою України:
• Про виконання рішення Європейського суду з прав людини у справі “Олександр Волков проти України” (щодо
судді Верховного Суду України Волкова Олександра Федоровича);
• Про внесення змін до Закону України “Про прокуратуру” (щодо відтермінування набрання чинності);
• Про внесення змін до законів України (щодо окремих питань забезпечення діяльності органів прокуратури);
• Про внесення змін до Закону України “Про прокуратуру” (щодо удосконалення та особливостей застосування
окремих положень);
• Про місцеві вибори;
• Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансової забезпеченості надання адміністративних
послуг органами місцевого самоврядування);
• Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
• Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
• Про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді господарського суду Київської області
Скутельника Павла Федоровича;
• Про внесення змін до статті 149 Регламенту Верховної Ради України;
• Про дострокове припинення повноважень Коцюбинської селищної ради у зв’язку з діями, що порушують
Конституцію України і Закони України, підривають засади місцевого самоврядування, суперечать інтересам
територіальної громади смт. Коцюбинське, та призначення позачергових виборів;
• Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” (щодо збільшення видатків
Центральній виборчій комісії).
• Про надання згоди на затримання судді Дніпровського районного суду міста Києва Чауса М.О.;
• Про надання згоди на арешт (взяття під варту) судді Дніпровського районного суду міста Києва Чауса М.О.
С. Алєксєєв подав до 7 законопроектів 150 поправок, з яких враховано 47:
• Про внесення змін до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з
прав людини» (щодо забезпечення виконання судових рішень);
• Про забезпечення права на справедливий суд;
• Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення окремим категоріям
засуджених осіб права на правосудний вирок;
• Про державну службу;
• Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань накладення арешту
на майно з метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні;
• Про державну підтримку кінематографії в Україні.
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Характеристика основного змісту окремих проектів
Проект Закону України «Про реструктуризацію боргів фізичної особи або визнання її банкрутом» (у співавторстві)
Законопроект має на меті впровадження механізмів підтримки громадян-боржників, що передбачатимуть
реабілітаційні процедури. В наявних складних економічних умовах мають бути і дієві механізми, що захищатимуть
людей, які потрапили у складні життєві обставини. Оскільки, за 2012-2015 рр. було видано 916 819 виконавчих
проваджень на загальну суму 67 050 539 126 грн., однак фактично з них було виконано лише 89 132 на суму 1 651 216
254 грн.
Цей законопроект дозволятиме українцям реструктуризувати наявні борги або у крайньому випадку через суд визнати
себе банкрутом та почати життя з чистої сторінки. Можливість такої фінансової реабілітації є у громадян багатьох
країн, однак в Україні досі законодавчо непередбачена. Тому і для України необхідно впроваджувати в законодавство
механізм банкрутства фізичних осіб.
Результат: Проект отримав підтримку профільного комітету та Головного науково-експертного управління ВРУ і очікує на
прийняття у першому читанні. С.Алєксєєв презентував даний законопроект на І Форумі з конкурсного права, організованого
Асоціацією правників України.
Проект Закону України Про внесення змін до Закону України
«Про прокуратуру» (щодо удосконалення та особливостей
застосування окремих положень) (у співавторстві)
Встановлено порядок призначення керівника нового органу – Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його
заступників та прокурорів, а також порядок притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
Законом встановлюється порядок призначення на перехідний період прокурорів районної ланки до новостворених
місцевих прокуратур, визначається порядок дисциплінарного провадження щодо прокурорів та притягнення їх до
дисциплінарної відповідальності.
Призначення та звільнення прокурорів, у тому числі з адміністративних посад, здійснюватиметься без відповідних
рекомендацій Ради прокурорів України чи подань Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Дисциплінарне
провадження щодо прокурорсько-слідчих працівників та працівників навчальних, наукових установ прокуратури
протягом року здійснюватиметься за процедурами, визначеними Дисциплінарним статутом прокуратури України.
Призначення на адміністративні посади в місцеві прокуратури здійснюватиметься шляхом проведення відкритого
чотирьохрівневого конкурсу.
Загальна чисельність працівників органів прокуратури до 1 січня 2018 року буде зменшена з нинішніх 15 000 до 10 000.
Результат: закон прийнято.
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Проект Закону України «Про Конституційний Суд України» (у співавторстві)
Законопроект приводить у відповідність до нової редакції Конституції законодавство, що регулює правовідносини у
сфері здійснення конституційного контролю. Документ створює на законодавчому рівні умов для реалізації права на
конституційну скаргу – нового засобу юридичного захисту прав особи, яка вважає, що застосований в остаточному
судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України. Окрім того законопроект закріплює
автономність КСУ від системи судів, що здійснюють правосуддя, та нову організаційну структуру КСУ, яка дасть змогу
ефективно реалізовувати Судом свої повноваження.

Проект Закону України «Про медіацію» (у співавторстві)
Метою законопроекту є запровадження на законодавчому рівні інституту медіації в Україні шляхом імплементації
кращих європейських та світових стандартів медіації. Основним завданням законопроекту є визначення правових
основ надання послуг медіації на професійних засадах, поширення практики мирного вирішення спорів несудовими
методами з метою розвантаження судів та забезпечення збалансованих взаємовідносин між інститутом медіації та
судовою системою.
Результат: законопроект ухвалено у першому читання.

Проект Постанови про необхідність збору та систематизації доказів агресії
Російської Федерації та терористичних організацій
“ДНР” і “ЛНР” проти України (у співавторстві)
Постанова передбачала створення при Генеральній Прокуратурі міжвідомчої слідчо-оперативної групи під керівництвом
заступника Генерального прокурора України – Головного військового прокурора України, яка буде відповідати за збір
доказів агресії, вчинення злочинів проти миру, безпеки людства та тероризму, планування, підготовки, розв’язання і
ведення агресивної війни, посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.
Результат: Приймаючи участь в обговоренні даної Постанови, представники Генеральної Прокуратури дану ідею впровадили
шляхом створення спеціального управління з розслідування злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного
правопорядку.
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С. Алєксєєв взяв активну участь у проведенні круглих столів та форумів по вдосконаленню законодавства:
У Комітеті з питань правової політики та правосуддя:
- Запровадження інституту військових судів в Україні (як головуючий заходу).
Позиція: в судовій системі України потрібно сформувати військові колегії. Кілька років тому в Україні були ліквідовані
військові суди, що було вимогою Венеціанської комісії. Проте зараз, зважаючи на те, що в країні відбувається війна,
потрібно повернути спеціалізацію військових суддів в судову систему на базі судів загальної юрисдикції. Військові злочини
мають свою специфіку і їх мають розглядати фахівці. Створення військових колегій не потребуватиме значних бюджетних
видатків. У нас залишилось дуже багато спеціалістів – колишніх військових суддів, тому сформувати колегії буде не
важко і бюджетно не витратно, оскільки вони будуть на базі судів загальної юрисдикції.
- Стан та перспективи реформування адвокатури в Україні (як співголовуючий заходу).
Позиція: реформування адвокатури потребує ефективної діяльності органів адвокатського самоврядування. І для цього
надважливо провести вдосконалення інституту дисциплінарної відповідальності, а також правил адвокатської етики – які
наближують нас до Європейських стандартів. Професійні обов’язки адвокатів можуть виконуватися ефективно лише за
умови підвищення вимог до кваліфікації адвокатів. А це потребує вирішення низки проблем, серед яких – вдосконалення
правил дисциплінарного провадження щодо адвокатів, прав та обов’язків адвокатів, гарантій здійснення адвокатської
діяльності, розширення предмету адвокатської таємниці та забезпечення її охорони на практиці, загальне вдосконалення
соціально-економічних, фінансових та оперативних умов здійснення правової діяльності. На інституційному рівні потребує
зміцнення Національна асоціація адвокатів України для забезпечення належної професійної діяльності адвокатури,
управління юридичними професіями та представництва колективних інтересів адвокатів.
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У Верховному Суді України:
- Виступ на круглому столі «Масовий позов: перспективи в Україні через призму зарубіжного досвіду».
Позиція: з метою законодавчого забезпечення адаптації інституту масового позову в Україні необхідно внести зміни в
існуюче процесуальне законодавство, врегулювати процес розгляду судових позовів шляхом розроблення окремого
Закону України, яким повністю регламентувати судовий процес. Також розглядається можливість розробки окремого
розділу в Цивільно-процесуальному кодексі України. Але найбільш прийнятним для нашого законодавства є ухвалення
окремого закону з цих питань.
- ІІІ Міжнародний судово-правовий форум «Судова реформа в Україні: європейський вектор».
Позиція: необхідність підвищення матеріального забезпечення суддів. Згідно з світовою практикою, судді отримують
більше, ніж міністри, за те, щоб кожен громадянин міг захистити своє право, відновити справедливість. Належне
матеріальне забезпечення судді – це гарантія його незалежності та гарантія забезпечення справедливого правосуддя.
Робочі поїздки:
- Поїздка до Великобританії на запрошення та за організаційної підтримки Вестмінстерської фундації за демократію (Westminster Foundation for Democracy). Сергій Алєксєєв взяв участь у засіданні «круглого столу», присвяченому Україні, на
якому були присутні лорди та члени палати громад Великої Британії. Під час «круглого» столу обговорювалися Мінські
угоди, внесення змін до Конституції України в частині децентралізації та правосуддя, антикорупційної реформи.
- Візити до Італійської Республіки в рамках роботи Депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських
зв’язків з Італійською Республікою. Під час останнього візиту у травні цього року народні депутати зустрілися з італійськими
парламентарями та представниками національних делегацій Італії до ПА РЄ, ПА НАТО та ОБСЄ
- Офіційний візит у складі делегації парламентарів до Ізраїлю. Під час візиту народні депутати провели низку зустрічей з
колегами з кнесету та зустрілися з керівництвом країни.
- Офіційний візит до Осло (Норвегія) в рамках програми «Партійна співпраця та створення коаліцій».
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